KÜÇÜK YERLER İÇİN SÜPER
GENİŞ GÖRÜŞ ALANI.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp, küçük konferans
salonları ve toplantı odaları için
tasarlanan ConferenceCam konferans
kamerasıdır. Odanın tamamını kapsayan,
süper geniş 120° görüş alanıyla MeetUp,
her ayrıntıyı yakalar. Düşük sapmalı
Logitech tasarımı mercek, Ultra HD 4K
optikler ve üç kamera ön ayarı ile, üstün

video kalitesi sunmanın yanı sıra, yüz yüze
işbirliğini de geliştirir.
MeetUp'un entegre sesi, küçük odalarda
ses dağılımına karşı iyileştirilmiştir ve sıra
dışı bir ses deneyimi sunar. Yatay hedefli
üç hüzmeleme mikrofonu ve özel ayarlı
hoparlör ile, toplantılarınızda, üstün
görüntü ve ses kalitesinin keyfini sürün.

Kablo dağınıklığını en aza indiren, hepsi
bir arada kompakt tasarımla MeetUp, USB
tak ve çalıştır özelliğini destekler. Ayrıca,
hiçbir ayar gerektirmeden, kullandıklarınız
da dahil herhangi bir video konferans
yazılım uygulaması veya bulut hizmeti ile
kullanıma hazırdır.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Ekstra Mikrofon

Uzaktan Kumanda

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
Süper geniş 120° görüş alanı
Kameraya yakın olan veya uzak köşelerde oturan
kişiler de dahil odadaki herkesin görüş alanı içinde
olmasını sağlar.

Motorlu kaydırma/eğme
Görüş alanınızı 170°'ye kadar genişleterek, odağı
yazı tahtasına kaydırın veya diğer ilgi alanlarını
görüntüleyin.

Birden fazla montaj seçeneği
En iyi küçük oda deneyimi için, MeetUp'ı masa üstüne,
duvara veya monitöre yerleştirerek dilediğiniz yerde
kullanma özgürlüğünün keyfini sürün.

Ultra HD 4K görüntü sensörü
Kullandığınız uygulamalar ve ekranınızın sunduğu
kaliteyi 4K (Ultra HD)1, 1080p (Full HD) ve 720p (HD)
dahil birçok çözünürlük seçeneği sunarak en iyi şekilde
destekler.

Hepsi bir arada tasarım
Hepsi bir arada ve kompakt tasarımıyla daha az yer
kaplar ve kablo dağınıklığını azaltır.

RF uzaktan kumanda denetimi
Toplantılarda, görüş açısını ayarlamaya gerek
kalmadan kamera kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
işlevlerini kolayca çalıştırın.

Keskin optikler
Gelişmiş Logitech mercek teknolojisi, olağanüstü
video kalitesini üstün çözünürlük, hız, akışkanlık, renk
dengesi ve ince ayrıntılarla harmanlıyor.
3 mikrofon ve özel ayarlı hoparlör
Enine hüzmeleme, gürültü ve yankı önleme özellikli,
çok yönlü üç adet mikrofon ve ayrıca özel ayarlı
hoparlör, küçük konferans odaları için özel olarak
tasarlanmıştır.

5 kat HD yakınlaştırma
Olağanüstü ayrıntı ve netlikle nesnelere ve beyaz
tahta içeriğine odaklanın.
3 kamera ön ayarı
Kamera görüntüsü için en fazla üç adet ön ayardan
birini seçin ve uzaktan kumandada bir tuşa basarak
başka bir ayara geçin.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi
Üstün kaliteli sesli çağrılar için bir Bluetooth cihazına
bağlanın.

Tak ve çalıştır USB bağlantısı
PC, Mac® ve Chrome™ cihazlara ek yazılım
gerektirmeden kolayca bağlanır.
Kensington® güvenlik yuvası
Kensington güvenlik yuvası, hırsızlığa karşı koruma
kilidi ile ekipmanın güvenliğini sağlar.
Çoğu video konferans uygulamasıyla çalışır
Kullandıklarınız dahil neredeyse tüm video konferans
yazılımlarıyla çalışır.

Ekstra mikrofonlarla kullanılabilir
İsteğe bağlı ekstra mikrofonlar, ses aralığını 2,4 m
3,7m çıkarır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MeetUp
Parça No: 960-001102
EAN kodu: 5099206072060

KUTUNUN İÇİNDEKİLER
MeetUp kamera ve hoparlör birimi
Uzaktan kumanda

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
MeetUp için Ekstra Mikrofon
Parça No: 989-000405
EAN kodu: 097855131171

İsteğe bağlı Kamera Ayarları uygulaması şu özellikleri
sunar:

Güç adaptörü

Kamera görüntü ayarları

Duvara monte etmek için raf ve donanım

Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
İndirmek için şu adresi ziyaret edin:
www.logitech.com/support/MeetUp

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI
Uzaktan Kumanda
83 x 10 x 83 mm
72 g

İşletim sisteminde yerleşik olarak bulunan USB
görüntü sürücüsüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır

5 m USB kablosu

MeetUp için TV'ye Yerleştirme Özelliği
Parça No: 989-001498

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

İNDİRİLECEK YAZILIMLAR

SERTİFİKALAR
Skype® Kurumsal sertifikalıdır, Cisco Jabber™ ile
uyumludur*, Windows, Mac ve Microsoft Cortana
sertifikalıdır

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
Mac OS X® 10.10 veya üzeri
Google Chromebook™ Sürüm 29.0.1547.70,
Platform 4319.79.0 ile:
2,4 GHz Intel® Core 2 Duo işlemci

UYUMLULUK

GARANTİ

2 GB veya daha yüksek RAM

UVC/tak ve çalıştır özelliği ile uyumlu

2 yıl sınırlı donanım garantisi

USB 2.0 bağlantı noktası (4K video için USB 3.0
gerekir)

Daha fazla bilgi için bkz.
www.logitech.com/MeetUp
Siparişler ve diğer sorular için lütfen
tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.
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USB 3.0 kablosu gerektirir. Bu kablo, ürüne dahil değildir.
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 n yeni sürüm için www.logitech.com/ciscocompatibility
E
adresini ziyaret edin

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Logitech bu yayında bulunabilecek hatalar için hiçbir
sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan ürün, fiyat ve
özellik bilgileri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

